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Κυριακή των Βαΐων: Αιμοδοσία στη Φανερωμένη
Χολαργού
/ Ενορίες

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ενορία Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου
Φανερωμένης Χολαργού θα λάβει χώρα κατά την Κυριακή των Βαΐων, 21 η
Απριλίου 2019. Το προσκλητήριο μήνυμα της Ενορίας έχει ως εξής:
Αγαπητέ/ή μας
Διανύουμε μία εκκλησιαστική περίοδο που λέγεται «μεγάλη Σαρακοστή», κατά την
οποία νηστεύουμε και αγωνιζόμαστε περισσότερο, με σκοπό να φθάσουμε στην
ημέρα της Αναστάσεως στην « Εορτή των εορτών και στην Πανήγυρη των
πανηγύρεων».
Έναν άλλον αγώνα όμως δίνουν και κάποιοι συνάνθρωποί μας καθημερινά , τον

αγώνα για την αποκατάσταση της κλονισμένης υγείας τους . Και προσπαθούν να
σηκώσουν και εκείνοι την δοκιμασία τους , στην μικρή ή μεγάλη περιπέτεια της
υγείας τους, και να πάρουν έτσι δύναμη στην ζωή
τους από την δική μας αγάπη, από τη δική μας χριστιανική προσφορά.
Σήμερα λοιπόν, Κυριακή των Βαΐων , εμείς οι υπεύθυνοι της επιτροπής Αιμοδοσίας
του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, σε προσκαλούμε να δώσεις και
πάλι το παρών στην αιμοδοσία της ενορίας σου και να δείξεις έμπρακτά την αγάπη
σου σε μια ομάδα ανθρώπων , «των ασθενών».
Έλα να δώσουμε μαζί , λίγο από το πολύ αίμα που ρέει στο σώμα μας, και να το
προσφέρουμε με αγάπη στον συνάνθρωπό μας. Έτσι θα αξιωθούμε, όλοι μαζί, να
φθάσουμε την Αγία ανάσταση τού Χριστού, όχι απλώς με μια ανείπωτη χαρά για
την προσφορά μας αυτή , αλλά όλοι μας κυριολεκτικά αναστημένοι, υγιείς και
ασθενείς. Όταν θα ψάλουμε το : «Χριστός Ανέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον
πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος», θα εννοούμε και τον εαυτό
μας, διότι με την πράξη μας αυτή θα χαρίσουμε ζωή και εμείς όπως ο χριστός μας
σε κάποιον ασθενή .
Έτσι σου προτείνω να γιορτάσουμε την ανάσταση, μαζί με κάποιον που ήταν
ασθενής , και έλαβε το δικό σου αίμα και ανέστησε την υγεία του. Σε περιμένουμε
για να βγούμε τελικά νικητές όλοι, υγιείς και ασθενείς.
Την Κυριακή των Βαΐων την 21 η Απριλίου 2019
Στην αίθουσα του Σημάντρου – Ελ Βενιζέλου 59 Α από 09.00 έως 13.00.
Υ.Γ. Θα χρειαστούμε και τον Α.Μ.Κ.Α. σου στη διάρκεια της αιμοδοσίας. Και βέβαια
δεν θα πρέπει να έχουμε πάρει φάρμακα , η αλκοόλ την προηγούμενη ημέρα.

